
MENUJU KEMANDIRIAN PESANTREN 

Pendahuluan 

Dalam dunia pendidikan swasta, termasuk pesantren, setidaknya ada 2 model kepemilikan 
dan pengeloalaanya, yaitu yayasan keluarga dan wakaf. Banyak hal yang melatar-belakangi 
pendirian yayasan keluarga, diantaranya untuk mencari penghasilan; kurang percaya 
pada lembaga lain, menggunakan yayasan sebagai wadah untuk menunjukkan atau 
mengekalkan eksistensi di tengah perubahan zaman. Sedangkan diantara yang 
melatar-belakangi lembaga pendidikan model wakaf adalah menjaga eksistensi dan 
perkembangan lembaga tersebut dari generasi ke generasi.  

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh yayasan keluarga hampir sama dengan 
organisasi nirlaba lain, misalnya: keterbatasan sumberdaya finansial dan manusia, di 
samping pengelolaan program dan penggalangan dana. Hal ini nampaknya tidak 
dihadapi oleh lembaga wakaf. Dalam dunia pesantren, model wakaf cenderung mengalami 
perkembangan yang cepat dan pesat, karena siapapun --baik yang di dalam maupun yang di 
luar di luar pesantren-- bisa dan merasa terpanggil untuk membesarkan pesantren tersebut 
(yang notabenenya milik umat). Selain itu, pesantren wakaf, lebih terbuka baik secara 
manajemen maupun administrasi. Sedangkan pesantren keluarga, perkembangannya 
cenderung lambat. Hal ini karena tidak semua pihak, apalagi yang di luar pesantren, merasa 
terpanggil untuk membesarkan pesantren. Kepemimpinan dalam pesantren keluarga 
banyak dipengaruhi oleh kharismatik kyainya daripada sistem yang berlaku di pesantren 
tersebut.  

Pesantren wakaf, karena milik umat, maka regenarasi dan suksesinya lebih mengedepankan 
profesionalitas daripada keturunan atau ras. Berbeda dengan pesantren keluarga yang 
biasanya lebih mendahulukan faktor keturunan atau keluarga daripada profesionalitas. Jika 
tidak dibarengi dengan kaderisasi yang terukur dan terstruktur, akan mengancam 
perkembangan bahkan eksistensi pesantren keluarga tersebut. Fakta membuktikan 
beberapa pondok pesantren mengalami stagnan bahkan ‘gulung tikar’ karena lemahnya 
kaderisasi dalam pesantren tersebut. 

Idealnya kepemimpinan dalam sebuah pesantren konvergensi dari keduanya. Artinya, 
pimpinan pondok pesantren (kyai) adalah keturunan kyai dan—pada saat yang sama-- 
punya kompetensi dalam dunia pesantren, baik dari aspek keilmuan maupun managerial. 
Pada akhirnya, kemandirian suatu pesantren sangat tergantung kepada model 
kepemimpinannya dan itu tidak bisa dilepaskan dari status pesantren tersebut.     

Strategi Kemandirian Pesantren 

Terlepas dari status atau model suatu pesantren, upaya kemandiriannya tidak bisa 
dipisahkan dari aspek ekonomi. Untuk itu, setidaknya tiga strategi yang bisa dilakukan, yaitu: 
identifikasi, kemitraan, dan tertib administrasi:  



Pertama, Identifikasi  

Identifikasi potensi yang ada di pesantren meliputi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM 
(Sumber Daya Manusia). Maksud dari SDA di sini adalah kondisi lingkungan yang punya 
potensi untuk dikembangkan. Pengembangan ekonomi pesantren tidak bisa dilepaskan dari 
‘kearifan lokal’ yang dimiliki setiap pesantren. Pesantren-pesantren yang berada di wilayah 
tandus dan sulit air tentu tidak bisa dipaksakan dengan pengembangan agrobisnis. Pun 
demikian halnya dengan pesantren yang berada di wilayah pesisir. Identifikasi ini pula yang 
menjadi faktor penting dalam mewujudkan community economic development. 

Sedangkan SDM dalam konteks pesantren adalah guru dan santri. Dalam hal ini, pesantren 
harus mampu memetakan potensi guru dan santri sesuai minat dan bakat. Tuntutan 

perkembangan zaman dan ragam kebutuhan di dunia kerja merupakan peluang sekaligus 

tantangan bagi dunia pesantren untuk mampu menyiapkan tenaga unggul yang kompatibel 

dengan realitas dunia luar. Pesantren sebagai pusat tafaqquh fiddin, hendaknya tidak 

menutup mata dari penyiapan kader-kader ‘siap pakai’ di bidang yang lain. 

Kedua, Kemitraan.  

Kemitraan ini memungkinkan pesantren untuk menutupi kekurangan resource, sumber daya 

finansial, sumber daya manusia, dan ketiadaan infrastruktur. Kemitraan ini bisa dilakukan 

dengan beragam lembaga, baik swasta maupun pemerintah. Termasuk dalam lingkup 

kemitraan adalah kerjasama antar pesantren yang diharapkan terjadi hubungan yang 

mutualisme.  

Dalam implementasinya, kemitraan yang dijalin oleh pesantren dengan pihak luar tidak 

hanya identik dengan penguatan ekonomi; pemenuhan kebutuhan santri, pengadaan sarana 

dan prasarana, pembangunan gedung, tapi juga peningkatan sumberdaya manusia, seperti 

pelatihan atau workshop hingga beasiswa, baik untuk guru maupun santri.  

Ketiga, Tertib Administrasi.  

Apapun model suatu pesantren, kemampuan dalam tertib administrasi mutlak diperlukan 

karena berdampak pada terciptanya trust, baik dari orang dalam sendiri maupun pihak luar, 

terutama menyangkut input dan output yang  dihasilkan dari kemitraan. Dunia pesantren 

identik dengan dengan kejujuran. Maka akuntabilitas dan transparansi mutlak dijaga demi 

menjaga kepercayaan dan amanah yang diemban.  

   


